
22.GRENDELTYD WHATSAPP KINDERKERK LES:

Josef lê drome uit – Genesis 39:21-23, 40:1-23

Selfs in die tronk het die Here vir Josef gehelp.  Hy het nie van Josef vergeet nie.  Die 
tronkbewaarder het gou ontdek dat Josef goeie werk doen.  Hy het Josef aangestel as die 
opsigter oor al die mense wat in die tronk was.  Josef moes toesig hou oor hulle werk.

Eendag het die voorman van die skinkers en die voorman van die bakkers wat in die paleis van 
die Farao van Egipte gewerk het, hom kwaad gemaak.  Hy het hulle in die tronk gesmyt waar 
Josef ook was.  Die tronkbewaarder het Josef gevra om hulle te bedien.

Toe die voorman van die skinkers en die voorman van die bakkers al ‘n hele ruk in die tronk 
was, het elkeen van hulle een nag ‘n droom gehad.  Toe Josef die oggend by hulle kom, sien hy 
hulle lyk baie bedruk.  Hy vra toe wat makeer.  Hulle sê: “Ons het elkeen ‘n droom gehad.  Ons
is baie ontsteld, want ons weet nie wat die drome beteken nie.”  Josef sê toe: “Die God wat 
ek aanbid, weet alles.  Hy weet wat julle drome beteken.  Vertel vir my wat julle gedroom 
het.”

Die voorman van die skinkers het eerste sy droom vertel.  Hy het gesê: “Ek het gedroom ek 
staan by ‘n wingerdstok.  Aan die wingerdstok was drie ranke en skaars het hy gebot of sy 
bloeisel was uit, sy trosse het ryp druiwe geword.  Ek het die trosse afgepluk en die 
druiwesap uitgedruk in die Farao se beker.  Ek het die beker vir hom gegee en hy het die sap 
gedrink.”

Josef het gesê: “Jou droom is goeie nuus.  Die drie ranke beteken drie dae.  Oor drie dae sal 
die Farao besef jy het niks verkeerd gedoen nie.  Hy sal jou uit die tronk laat haal en jou 
weer as sy skinker aanstel.  Wanneer dit gebeur moet jy asseblief van my onthou.  Ek is uit 
my eie land gesteel en hier in Egipte in die tronk gesmyt, al het ek niks verkeerd gedoen nie.”

Die voorman van die bakkers het ook sy droom vertel.  Hy het gesê: “Ek het gedroom ek dra 
drie mandjies met brood op my kop.  In die boonste mandjie was allerhande eetware vir die 
Faroa deur bakkers klaargemaak.  Maar voëls het dit uit die mandjie kom pik.”  

Josef het gesê: “Vir jou het ek slegte nuus.  Die drie mandjies beteken drie dae.  Oor drie 
dae gaan die Farao ook na jou saak kyk.  Hy gaan jou skuldig vind en jou doodmaak.  Jy gaan 
aan ‘n paal opgehang word en die voëls gaan jou vleis kom wegpik.”

Drie dae later het die Farao verjaar.  Daar was ‘n groot partytjie in die paleis.  Die Farao het 
aan die voorman van die skinkers en die voorman van die bakkers gedink.  Hy het agtergekom 
dat die voorman van die skinkers onskuldig is en het hom uit die tronk laat haal en weer 
aangestel as sy hoofskinker.  Maar hy het die voorman van die bakkers skuldig bevind en hom 
aan ‘n paal laat ophang.  Dit het alles gebeur soos Josef gesê het.  Maar die voorman van die 
skinkers het heeltemal van Josef vergeet toe hy vrygelaat is.



22. Josef lê drome uit –  Genesis 39:21-23, 40:1-23

Inleidende aktiwiteit: Simbole:  Laat elkeen in die gesin deur die huis gaan en soek vir 
simbole.  Dink bv aan die tv afstandbeheer (remote) wat ‘n luidspreker met ‘n kruisie deur 
het.  Dit beteken jy sit die klank heeltemal af – jy mute die klank.  Nog voorbeelde is die f op
jou foon wat staan vir Facebook, G vir Google, of selfs waarskuwings of bottels ens.  Vra wat 
die simbole beteken.

Vra:

 Hoe praat God met ons?  (Deur die Bybel, preke, kinderkerk, jeug, geestelike liedjies, 
ander mense, ens.)

 Het julle geweet dat God ook met ons kan praat deur drome?

Ja, God kan met ons praat deur drome.  Vandag gaan ons hoor van twee mense wat drome 
gehad het waarin God simbole vir hulle gewys het.  Daardie simbole het gewys wat met hulle 
sou gebeur.

Lees nou saam die Bybelstuk – Josef lê drome uit

Vrae:

1. Waar is Josef nou? (In die tronk)
2. Het God van Josef vergeet?  (Nee)
3. As wat het die tronkbewaarder vir Josef aangestel? (Opsigter oor al die mense wat in die

tronk was.)
4. Het die voorman van die skinkers en die voorman van die bakkers hulle drome verstaan?

(Nee)
5. Wie het Josef gehelp om die drome te verstaan? (God)

Aktiwiteit: Maak saam ‘n lysie van simbole wat julle gehoor het in die drome.  Kan julle 
onthou wat als beteken het? (Bv drie ranke – drie dae.)

Gebedsgids:  Sê dankie vir God dat jy kan weet dat Hy met jou ook praat.
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